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1.-AISIALDIA
HEZKUNTZA
GUNE

4

H

amarkada batzuetatik hona aisialdia hezkuntza gunetzat jotzen zuten hezkuntza pentsamenduaren korronte berriak indarra hartuz joan dira gure herrian. Hezkuntza nukleo inportanteena den familiarekin eta
hezkuntza formalaren zentro den eskolarekin batera aisialdia hezkuntza espazio bezala sortzen zen. Hau da,
harremanak finkatu, proiektuak eraiki, balioak esperimentatu, bizitzatik ikasi… egin daitekeen espazio bat
bezala.

E. Weberrek (1969) egiten duen bezalaxe defini genezake aisialdia, norbanakoaren bizitzako aldien multzoa,
non pertsona kanpoko determinazioetatik aske sentitzen den momentu horiek zentzuz erabiltzeko aske
geratuz. Horrela, posible izango da bizitza erabat gizatarra bizitzea.
Hitz egin dezakegu ere aisialdiaz, subjektuak behin bere ezinbesteko beharrizanak eta soziofamiliarrak bete
ostean daukan denboran egiten duen jardueren multzoa dela esatean. Era berean, beharrizan, betebehar
edota baldintzaturiko jardueretatik aske dagoen aldia dela esan genezake, atsedenera, gozamenera
bideratutako jardueren multzoa, izaera askea duen garapena, doakoa, hedonista, pertsonala, jarrera
aktiboa duena, parte-hartze soziala, parte-hartze kulturala eta norbanakoaren garapena gertatzen diren
gunea eragile pertsonal eta sozialetatik abiatuz.
Beste hurbilpen batetik, aisialdiaren jarduera propioen multzoa da aisia. Maila honetan kokatzen da
Dumazedierrek (1964) emandako definizio ezaguna: «Aisia norbanakoak borondatez egin dezakeen zereginen
multzoa da, bai atseden hartzeko zein dibertitzeko, edota bere formazioa, borondatezko parte-hartze soziala
edo sormenezko gaitasun librea garatzeko, behin betebehar profesional edo sozialetatik askatu denean».
Dumazedierren arabera, aisialdiko jardueren ezaugarri nagusia da funtzio zehatz batzuk betetzen dituztela:
atsedena, dibertsioa, eta garapena, erabat paralelo Weberrek birsortze edo konpentsazio deituriko
horretatik.
Iñaki Lopez de Aguiletak (1986) esaten du badagoela bereizketa bat, aspaldikoa izanda ere gaurkotasunik
galdu ez duena. Bereizketa hau, nahiz eta Haur Animazioaren parte izan, baliagarri zaigu. Aisialdirako hezitzearen
etengabeko errorean erori gara; azpian dagoen eskema ondorengo hau da: egungo eta etorkizuneko
aisia positiboa da soilik baldintza batzuetan; sormenez eta modu konstruktiboan erabiltzea erakutsiko duen
pedagogia garatzen denean eta era berean, belaunaldi berriak etorkizuneko aisialdi-gizartean arriskurik
gabe bizitzeko prestatzen dituenean; benetako aisirako jarrerez ari gara. Kulturaren zabalkunderako praktikak,
tailer artistikoak, ikastaroen programak eta hitzaldiak eskema honetan sartzen dira. Oinarriko akatsak ugariak
dira. Teoria mailan, aisialdiaren eta norbanakoaren gainontzeko denboren arteko elkarbanatzea onartzen
da. Ikuspegia arlokakoa da eta ez integrala. Era berean, pertsonan baino indar handiagoa jartzen da aisian
bertan; aisia da azken instantzian hezi edo animatzen dena, beraz, egoerak kontraesankorra izaten jarraitzen
du. Pentsamenduak kalbinista izaten jarraitzen du: «ahalik eta modu probetxuzkoenean erabili aisirako
denbora». Maila praktikoan, aisiak eta aisirako animazioak jardueretan jartzen du indarra (eta ez taldeetan)
bizitza errealarekin harremanik ez duen egoera artifiziala sortzen duelarik.
Bestalde, aisialdirako hezkuntzarentzat, hau lanerako marko soil bat baino ez da. Ezaugarri bereizgarriak
dituen marko bat (borondatezko lana, etab.), baina berezko helburutik urrun. Gizakia da aske behar duena
izan, ez denbora.
Ikuspegia integrala da, beraz: aisialditik hezitzen da (bitartean) aldaketa globalak jarraitzen direlarik; aisialdia
bitarteko bat da non pertsonarengan zentraturiko animazio proiektua garatzen den. Hortik dator taldea eta
pertsonen arteko harremanak indartzearen beharra. Horretarako, jarduera desberdinak garrantzitsuak badira
ere, bigarren mailako izatera pasatzen dira.

5

Aisialdi hezkuntzaren oinarria zera da, beste motako eskeintza sozialek nabarmentzen ez dituzten giza balioak
bilatzea, hala nola:
-

Adierazpen eta sormen kulturalerako aukera.
Jai eta jolaserako aukera.
Herri kultura eta hurbileko komunitate sozialean errotzeko aukera.
Besteekin elkarbizitzeko aukera.
Nork bere buruaren ezagutza sakona izan, dauzkagun muga, kontraesan eta aukerak aztertzeko
aukera.
Gizarteak ezarritakotik desberdina izango den bizitza estiloa sortzeko aukera, bereziki aisialdiaren
bidez.
Bakoitzak norbereganako, besteenganako eta gauzenganako duen jarrerari analisi kritikoa egiteko
aukera.
Konpromiso sozial, politiko, humanista estutzeko aukera (Pedro, F. 1984).

Azken baten, giza ahalbideak berraurkitzea, horretarako aukera egokia den aisialdiaren bidez. Aisialdia ez
hartzea jarduera batzuen garapena exijitzen duen toki espazio-tenporaltzat, baizik eta, markotzat, gizatiarra
denaren berreskurapena ahalbidetzen duen aukera bezala.
Laburbilduz, zera esango genuke Fantova, F. (1990) autorearekin batera «aisirako aldia aldi liberatzaile bezala
irudikatzen dugu, pertsonalizazio eta eraldaketa sozialerako prozesuen sortze aldi bezala. Mugaturik dagoen
denbora eta potentzialtasun erlatiboduna dela onartuz, baina daukan guztia esplotatzearen aldeko apustua
eginez».
Aisialdiaren pedagogia ume edo gazte taldeak eta berauen elkarrekintzak kontuan hartuz eta errespetatuz
aberasten da, gertaera honek talde dinamika aztertu, ikertu eta erraztu egiten du. Taldea erreferentetzat
hartzean giza taldearen balorazioa sendotu egiten da eta indar izugarria hartzen du, gizabanakoaren
eraldaketan inportantzia handiko eraginak sortzeko gai dena: jarduera eta produktibitatearen igoeran
eragin eta batez ere, nork bere burua egitearen prozesua errazten lagundu.

Modu hezigarrian egituraturiko pertsona
arteko harremana talde batean
Lopez de Aguileta, I. (1986), autoreak dioen bezala «aisialdiaren pedagogiaren oinarria modu hezigarrian
egituraturiko talde bateko pertsona arteko harremana da».
Pertsona arteko erlazioa: Partaide bakoitzaren garapena du helburu, baina garapen hori beste partaideekin
finkaturiko interakzio esanguratsuen eta interakzio hauen eboluzio egokiaren araberakoa izango da.
Beraz, aisialdiaren pedagogiaren enfasia intrapsikikotik harremanetara pasatzen da, eremu psikologikotik
psikosozialera, norbanakotik taldera.
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Talde batean: Aisialdiaren pedagogian finkatzen den erlazioa ez da diadikoa (A eta B artekoa), baizik eta
anitza, talde marko baten barruan. Partaideak beraien artean, animatzailearekin eta taldearekin, bere
osotasunean, erlazionatzen dira. Eta animatzaileak esku-hartzearen monopolioa galtzen du: taldea bilakatzen
da agente animatzaile nagusia.
Modu hezigarrian egituratua: Aisialdiaren pedagogiak harremana modu hezigarrian antolatzen du; era
honetan, bestearengan garapena, heldutasuna eta funtzionatzeko eta bizitzari aurre egiteko gaitasuna
bultzatzen ditu.
Kurt Lewin (1880-1947) guztiok ezagutzen dugu, taldeen Adierazpen Dinamikoaren sortzaile izateagatik.
Taldeen barne dinamikaren ikuspegiaren ikerketa teoriko zabal eta aberatsaren ekarpena egin zuen. Lewinek
talde txikien dinamikari buruzko bere lau hipotesiak ezartzen ditu:

1. Taldeak jartzen duen lur zatian eusten da gizabanakoa. Kasuaren arabera, lurzoru hori sendoa,
hauskorra edo mugikorra izan daiteke.
2. Taldea gizabanakoak bere beharrizan fisiko eta psikosozialak asetzeko erabiltzen duen tresna da.
3. Taldea da gizabanakoaren errealitatearen hasiera-puntua; baztertuentzat ere horrela izaten da.
Horrela, taldearen asmakuntza zein okerrek derrigorrezko talka eragiten dute berau asetzen duten
gizabanakoekin, inor ez da taldearengandik guztiz askatzen.
4. Taldea da gizabanakoaren funtsezko espazioaren elementua, espazio honen baitan, asmo eta
jarreren eguneratzearen bidez bere garapen propioa eramango du aurrera gizabanakoak. Taldearen
analisia eta bertan elkarreragiten duten indarrak aztertzea da aisialdiko talde baten edozein hezkuntza
proiektu bideragarri izateko elementurik indartsuenetarikoa.

Egunerokoari dagokiona
Aisialdiaren pedagogiaren hausnarketan egindako aurrerapen esanguratsuena eguneroko bizitzaz egiten
den balorazioa da. Eguneroko bizitza taldearen bizitza bezala, eduki gisa. Egunerokotasuneko lana
autonomiaruntz garamatzan bidea dela ikusita. Hezitzaileak ikasle taldearentzat prestaturiko gauza berrien
harritzeko ahalmena behin gaindituta, ezinbestean iristen da eguneroko bizitza deskubritzera, garapen
pertsonal eta soziala helburu. Egunerokoa aisialdi hezkuntzaren marko edo eszenatoki gisa.
Franch, J. eta Martinell, A. (1985) autoreek egiten dituzte lehenengo hezkuntza ekarpenak, aisialdi hezkuntzaren
eszenatokitzat egunerokotasuna hartuz, hezkuntza esparrua den egunerokotasunaren inguruko hausnarketa
interesgarriak egitean.
Autore hauek zera esaten dute «ona izango da gogoratzea ni-aren egituratze prozesuak, jaiotzetik sei urte
arte, batez ere familia nukleoaren bidezko harreman estuan ematen direla- nukleo mugatua eta esangura
afektiboz betea-, eta batez ere, gehienbat egunero gertatzen dena, egunerokoa, erabiltzen den gunea.
Beharrezkoa da esatea prozesu hauek direla umeen ondorengo garapenean eragin handiena izango
dutenak? ».
«Aisiaren hezkuntzaren markoan, heziketa helburu batekin egunerokotasunaren erabilera planteatzen bada,
ume edo gaztetxoen nortasunaren egituraketari ekarpena egin dakioke eta beraien autonomiaren funtsezko
aurrerapenera norabidean ibiltzen lagundu».
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Aipaturiko autoreek diote ez dutela ezer berririk asmatu, ez dutela lehenagotik aipatuta egon ez den
metodologiarik aurkitu; gure mendeko hainbat autorek, nahiz eta agian argi eta garbi planteatu ez,
egunerokotasunaren erabilera beraien esperientzian oinarrizko eta beharrezko elementua izan dela aditzera
eman dute. Mota honetako hausnarketak batez ere Montesori doktore, Makarenko, Freinet, Nelly eta abarren
idatzietan aurki daitezke.
Hauek dira ikuspegi hau eraikitzea ahalbidetzen duten oinarrizko printzipioak:
1. Umeek beharrizan batzuk dituzte.
2. Umeek bizi duten egoerari erantzun propioak eman ahala egituratzen dute beraien nortasuna.
3. Umeek autonomia lortzen dute.
Aurreko ikuspegietan oinarriturik eta horiek ematen diren neurrian, umeak autonomoago bihurtzen dira,
azpimarratuz, beharrezkoa dela norberaren beharrizanen gozamenari erantzuna aurkitzeko aukera ematea
eta era berean, autonomiaruntz doan bidea eraikitzeko nortasunaren egituraketa ahalbidetuko duten
harreman markoen existentziari.
Ume bat bere buruarekin ziurrago sentitzen denean gertuago dago ezagunak dituen mugetatik haratago bere
esperientzia zabaltzeko, ezezaguna dena arakatzeko, aldaketak dakarren arriskua onartzeko, errealitatearen
bere ikuskera eta jarduteko erak aldatzeko.
Baldintza mesedegarrietan, umeak honetarako gai izango dira:
-

-

Helduengandik jasotako argibide edo orientabideetatik baino gehiago esperientzia propiotik
ikasteko.
Esperientzia eremu berriak aurkitzeko, horretarako ezagutzen dituztenak gaindituz, bertan murgildurik
egon baitira beraien iritzia eskatu ere egin gabe.
Modu pertsonalagoan presente dauden harreman motak eraikitzeko: interpretatzeko eskema
propioak erabiliz gauzak eta harremanak idazten eta bai besteei zein egoerei taldearengandik gero
eta bereizgarriagoa den ikuspegiarekin erantzunez.

Laburbilduz, neska-mutilak beraien egunerokotasuna osatzen duten elementu multzoa eta hauek erregulatzen
dituzten arauak menderatzeko gai badira, prest izango dira bizi diren errealitateko eraikuntza eta eraldaketan
interpretazio, ekintza eta esku-hartze irizpideak ekoizteko.
Nork bere autonomia eraikitzearen asunto honek, ezagutza irizpideek, jarduteko jarraibideek eta egoera
desberdinen aurrean independentzia izateak, errealitatean oinak sendoago jartzeko gai egiten ditu, bertatik
ahalik eta probetxu gehien ateratzeko, gero eta gehiago heldutasun handiagoz jarduteko eta momentua
iristen denean aldaketa bultzatzeko.

Elkarrekiko kooperazio-laguntza prozesua
Berdinen arteko elkarbizitzako oinarrizko elementuetariko bat elkarrekiko laguntza eta kooperazio sozialaren
prozesuetan trebatzea da.
Self-help taldeak borondatezko ekimenen emaitzak dira. Normalean, talde txikietan egituratzen dira, elkarrekiko
laguntza eta oso zehatza den helburu komun baten burutapena dutelarik xede. Binaka edo taldetxotan daude
eratuta, antzeko arazoa izanik, arazoak berak, elkartzera bultzatzen baititu haien beharrizan orokorrei aurre egiteko.
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Interakzio sozialaren mekanismo pertsonaletan eta taldekideen aldetiko arduren bereganatze zuzenean
egiten da bereziki indarra. Taldeek beraiek laguntza materiala ematen dute, hala nola emozio laguntza.
Kausa bati bideratuta egon ohi da, beraien ekintza ideologia edo baloreetan oinarrituz, ekintza hauen bidez,
partaideek aukera dutelarik identitate pertsonalaren zentzu propioa indartzeko.
Elkar laguntzaren bidea, eta kooperazio eta elkartasunean trebatzea oinarrizko baliabidea da hiritar aktibo
eta arduratsu gisa jarduteko prestaketan, momentu honetan aisialdi mugimendu asko egiten ari den
ekarpenen barruan kokatzen da aipaturikoa.

Eraldaketa sozialari ekarpen prozesua
Borondatezko lanari edo elkar laguntzari oso lotua dago aisialdi pedagogiaren dimentsioa ikuspegi
askatzaile batetik. Hezkuntza kritikoa, kontzientziatzea, sorkuntza kulturala, ikuspegi askatzaile batetik kultura
norbanakoaren eta kolektiboaren sortze gisa, komunitate garapena, aisialdi askatzailearen pedagogiari
estuki lotuak egon diren elementuak izan dira hauek.
Irudi esanguratsu eta adierazgarriena dugu Paulo Freire. Freireren hezkuntza ikuskeren oinarrian sakoneko
konbentzimendua dago: hezkuntza orok, ekintza hezigarri orok, baliogarria izateko derrigor izan behar du
aurretik:
-

Pertsonari buruzko hausnarketa.
Hezi dadin lagundu nahi zaion pertsona zehatz baten bizimodu zehatzaren azterketa.

Pertsonak subjektu izatera iristen dira beraien egoerari buruzko hausnarketaren bidez, inguratzen duten
zirkunstantzia zehatzen gogoetaren bidez. Errealitateaz, bere egoera zehatzaz zenbat eta gehiago
hausnartu, orduan eta kontziente eta konprometituago agertuko da, errealitatean esku-hartzeko prest
izango delarik berau eraldatzeko helburuarekin. Testuinguru batean integraturiko pertsonak, hausnartzen eta
konprometitzen doan heinean, bere burua eraikitzen du eta subjektu izatera iristen da. Gizakia bere bizi
testuinguruko baldintzetan integratu ahala berauen hausnarketa egiten du eta baldintza hauen erronkei
aurre egiten die, bere kultura sortzen du.
Harremanez osaturiko eta errealitateak planteatzen dituen erronkei erantzuten dien kulturaren sortzailea
baino gehiago da pertsona; erantzun eta erlazio hauengatik hain zuzen, historia egiten du. Aurreko guztia
lortzeko ezinbestekoa da hezitzaile-ikasle arteko kontraesana gainditzea beharrezkoa dela ikustetik hasi eta
denok hezitzaile eta ikasle garela sinistera pasatzea.
Hezitzaile eta ikasle taldea praktiko pentsakor gisa ikusita, errealitatea aztertzen dute, berau hausnartu eta
eraldatzen saiatzen dira. Hausnarketa-akzioa-hausnarketa prozesua funtsezko elementua izan da aisialdi
pedagogiaren egituraketan, zeina ume, nerabe, gazte edo helduen errealitate propioaren eraldaketari
lotuta dagoen.
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2.- AISIALDI
HEZITZAILEA
10

A

zken hamarkadetan hezkuntza mugimendu desberdinek aisialdi hezitzailea terminoa erabili dute, honek
zera esan nahi du, badaudela aisialdikoak diren jarduera batzuk heziketa osagairik ez dutenak.

Ume eta gazteen aisialdirako ekimen anitzen errealitatea egituratzeko joera edo polaritate nagusi bi aipa
genitzake.
a) Erakunde hezitzaileak eta elkartegintza hezitzailea aisialdian
Polo honetan argi eta garbi inskribatuko lirateke aisialdi eta eskulturismo zentroetako mugimendu guztiak.
Ekimenak argi eta garbi eta esplizituki hezitzaileak izango lirateke (hemendik hezitzaile terminoaren erabilpena
izendapenean); ume eta gazteen hezkuntza oso edo integralera bideraturikoak; proposamenak osatzen
dituzten eduki eta jarduera, eta landu beharreko dimentsioen planteamendu orokordunak; egoerak modu
hezigarrian antolatuko lituzketen hezitzaileen presentzia duten ekimenak; harremanen alderdia pribilejiatuz,
kolektiboa eta elkarbizitzarako den hezkuntza eginez, non pertsonarteko harremanek, taldearteko eta talde
barnekoak, funtzio nabarmena duten; non maila guztietako partehartzea bultzatuko litzateken, baita talde
bizitzako arautzean ere; eta erakundean norbanakoaren inplikazioa bilatuko litzateke, partehartze hau
motibatu eta erakundeak ordezkatu nahi dituen balore zehatz batzuekin identifikazioa errazteko.

b) Aisialdiko jarduerak, aisialdiaren animazioa eta eskolaz kanpoko jarduerak
Beste muturrean, edo polo osagarrian, heziketa intentsitate txikiagoko ekimenak aurkituko genituzte edo
agian, esplizituki ez hezitzaileak direnak, jarduera zehatz edo ume eta gazteen interes kontretu batean
zentratuak, eta hauek aisialdi proposamenaren elementu zentral eta antolatzaileak.
Jarduera hauek bere baitan dute balorea, baina ez dute hortik haratagoko inplikazio eta partehartze
dinamikarik sortzen. Sarritan momentuko ekintzak edo oporretarakoak izaten dira, non seme alaben denbora
librea betetzeko gurasoen eskaera kontzentratu egiten den.
Ildo honetan koka genezake oporraldian ume eta gazteentzat egiten den eskaintzaren zati bat, baita eskolaz
kapoko jarduera ez curricularretako (kirol, arte… arlokoak) eskaintza ere, kirol erakunde edo kulturaletako
haurren esparruko ekintza edo aisialdirako den ekipamenduen eskaintza (haur eta gazte liburutegiak,
ludotekak, jolasteko espazioak…).
Jarduera hauek, besteek bezala, garapen egokiaren arabera, gutxiestekoak ez diren formakuntza
aukerak dituzte, nahiz eta argi eta garbi hezkuntza ez formala deiturikora bideratuta egon. Horrexegatik,
jarduera hezitzaileen esparru zorrotzetik kanpo daudela planteatzera irits daiteke. Baina artikulu honetan
zehar errepikatuz joan den bezala, haien artean desberdintasun nabariak izango dituzte, erabiltzen duten
izendapena antz handiagokoa izan edo ez.
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Antzerako terminoetan adierazten da Pere Tarrés fundaziokoa den Carles Armengol i Siscares Monitor Educador
(103. zkia, maiatza-ekaina’04) aldizkarian esaten duenean “Gaur, aisialdi jardueren antolatzaileak oso anitzak
dira. Noski, aisialdiko eta eskulturismoko zentroen lanak jarraitzen du, baina badaude administrazio publiko,
enpresa pribatu, zerbitzuen erakundeak, kirol klubek… bultzaturiko jarduerak ere. Horrela izanik, aisialdiko
jarduerak xede desberdinak dituzten instantzietatik, beraz, helburu eta programa oso desberdinekin, sortu
daitezke. Orduan, eskaintza desberdinekin egiten dugu topo, tokiko udaleku, udaleku itxiak, irekiak, aisialdi
zentruak… bai ikuspuntuaren ikuspegiarekin zein jardueraren eduki zehatzekin gutxi dute komunean. Era
berean, jarduera batek oso antzeko diren ezaugarriak izan arren izendapen desberdinak jasotzen ditu:
-

udalekuak, egonaldiak, kanpusa, elkarbizitza, ostatuak, nekazal-eskolak, natur-eskolak, ikastaroak…
gazte-egoitzak, udaleku itxiak, udaleku ireki edo tokikoak, udako eskola, udako aisialdi egoitza, hauraisialdi egoitza…
landa udalekuak, udalekuak, kanpaldiak…
aisialdi egoitza, aisialdi egoitza kluba, egoitza irekiak, haur-egoitza, tokiko koloniak, haur-tailerrak...
ludotekak, jolas espazioak, haur-txokoak...

Aisialdi jardueren eskaintzen dibertsifikazioari lotutako beste erralitate bat azken urteotan bizitako jardueren
espezializazio fenomenoa izan da, eskaintzaren parte-hartzaileei -ume edo gazte- edo erosle diren familiei
begira jarduera hauei balio erantsi altuagoa bilatu nahian. Esate baterako, hizkuntzen ikasketa, kirol baten
praktika trinkoa, abentura kirolak, natura, musika edo beste jarduera artistikoak dira hauetariko edozein
jarduerarekin batera doazen espezializazioetako batzuk, horrela, aldaera posibleak biderkatuz.”
Eta testuinguru honetan gure buruari galdetzen diogu: mugimendu bezala eratutako taldeez gain posible
al da haur eta gazteek eskuragarri duten jarduera multzoaren diseinu hezitzailea egitea? Ekimen guzti hauei
euskarri hezitzailea eman behar zaie? Talde zehatzak, kirol taldeak adibidez, asialdi hezitzailea den ekimen
baten parte izan daitezke?
Posible al da aisi egoera berrietan heztea? Aisialdi mugimendu tradizionalen ikuspegi bera mantendu behar
da? Udalekua, mendia… dira hezteko bide edo modu bakarrak?...

Aisialdi hezitzaile baten ezaugarriak
Edozein hezkuntzaren lehen ezaugarria giza kontaktua da, honek, noski, bi edo gehiagoren arteko
elkarreragina suposatzen du. Giza kontakturik gabe ez dago hezkuntzarik, giza harremanik gabe ez dago
hezkuntzarik, elkarreraginik gabe ez dago hezkuntzarik.
Bigarren ezaugarria, lehenengoarekin erlazio estua duena, intentzionalitatea da. Azken batean, giza kontaktu
batek, hezitzailea dela esateko, intentzioduna izan behar du, beste baldintza batzuen artean. Horrela ez
izatekotan, prestakuntza-jardueratzat har daiteke, baina ez hezitzailetzat. Ez baitugu hezkuntza ulertzen aldez
aurretik diseinatu eta finkaturiko helbururik ez badago, horrek ez du esan nahi estatikoak eta ikutu ezinak izan
behar dutenik, aldakortasunari lotuta ez daudenik.
Gainera, hezkuntza prozesu bat da. Hau da hirugarren ezaugarria. Optimizazio prozesu bat da, beraz,
prozesua den aldetik, pausu edo etapen mailaketa eskatzen du, baina optimizazio prozesuaz ari garela
gehitu dugu.
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Proiektu hezitzailea
Aisialdi hezitzailea Proiektu Hezitzailean sostengatzen da. Proiektu honek hezkuntza intentzionalitatea
artikulatzen du eta helburuetan, hezitzaile-ikasle arteko harremanetan, antolakuntzan, ibilbide formatiboan,
zuzenduta dagoen taldeari proposatzen zaizkion esperientzia hezitzaileetan etab. isladatzen da, denboran
aurrera egiteko jarraipen bokazio nahikoarekin eta haurtzaro eta gaztaroko, horientzat baitago zuzendua,
bizi esperientzian oinarritua.
Aisialdia hezitzailea den Erakundeko Proiektu Hezitzailea, edozein delarik ere, eredu desberdinetan ager
daiteke. Oinarrizko aldeak honako hauek lirateke:
-

Eskaerak eta beharrizanak eta hauen atentziorako erakundearen aukera errealak ezagutzen
lagunduko duen erakundearen TLE eta bere inguruaren azterketa.

-

Egoitzaren identitatearen printzipioak, bere ekintzak oinarrituko diren ezaugarri eta baloreen bidez
adierazten direnak eta identitate printzipioetan zehazten direnak.

-

Egoitzako identitate printzipioekin eta haur eta gazte biztanleriaren, beraei erantzuten saiatuko
direlako, beharrizan hezitzaileei lotuta nahi diren oinarrizko heziketa helburuak.

-

Ildo pedagogikoa, non ekintza hezitzailerako jarraibideak proposatzen diren, heziketa helburu batzuk
zehaztuz, erakundean garatzeko proiektu batzuk azpimarratuz, prestakuntzza arloko ibilbideak finkatuz
eta oinarrizko gaietan norabideak finkatuz talde hezitzailearentzat, familia eta taldearentzat, eta era
berean, akzio soziohezitzailea zuzendurik doan kolektiboarentzat.
Jarritako printzipio eta helburuekin bat datorren antolakuntza eta funtzionamendu eredua, non
egitura, partehartze bideak eta funtzionamenduaren printzipio orokorrak, zein TLE erandundearen
inguruarekiko harremanak azaltzen diren.
Hezitzeko baliabideen balioaren eta printzipioekin eta lerro pedagogikoarekin bat egin behar
duten taldeetan proposatu eta piztuko diren jardueren eta hauen bidezko lan hezitzailearen
deskribapena.

-

-
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3.- AISIALDI
HEZITZAILEA
OSATZEN DUTEN
ELEMENTUEN
SINTESIA
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A

isialdi erakunde bat hezitzailea den ala ez ikusteko “Aisialdi hezitzailea” kontzeptualizatu beharko bagenu erreferentzia irizpideak izateko, ezugarri hauek, osotasunean, partzialki edo joeraren arabera presente
dauden ala ez ikusten jarriko genuen gure arreta.
“Kontzeptualizazio” deituriko honek AISI-HEZI fundazioaren beraren eskuhartze esparru desberdinetako
jarduketarako adierazleak ezartzea ahalbidetzen digu, hala nola, etorkizun batean ikuskapen eta laguntza
prozesuak garatzea aisialdi talde baten sortze, sendotze edo errekuperaziorako, laguntza pertsonalaren,
logistika edo Fundazioaren asmoetan sartzen den edozein hornikuntzarako.
Horrela, ondorengo erreferentzia elementu hauek ezarriko genituzke:
-

Aisialdi hezitzailea daukagun denboran, betebeharretatik libre, garatzen den denbora da.

-

Aisialdi Erakunde bat eskuhartze markotzat aisialdi hezitzailea duena da.

-

Akzioa haurtzaro eta nerabezaroaren, zeinentzat akzioa bideratzen den, atxikimendu librearen
testuinguruan garatzen da.

-

Heziketa intentzionalitate argia du, berau ikuspegi integral batetik nerabezaro eta haurtzaroko
nortasunaren garapenean laguntzen duen prozesua dela ulertuz.

-

Heziketa intentzionalitate hau TLE Heziketa Proiektu batean isladatzen da.

-

Bere heziketa oinarria modu hezitzailean egituraturiko taldearen pertsonarteko erlazioan eusten da.

-

Pertsonaren garapenaren dimentsio desberdinak batzen dituen ikuspegi orokorra izango du, hala
nola, edukiak eta proposamenak osatzen dituzten jarduerek. Ez dira beti baztertuko intentzionalitate
hezitzailea izanda ikuspegi partzialetik abiatu baina ikuspegi orokorra duten aisialdi taldeak: mendi,
artistiko, antzerki, musika, taldeak, etab.

-

Egoeren planifikazio hezitzailea egiten duen talde hezitzailea izatea.

-

Dimentsio berriei irekia dagoen talde lana garatuz, elkarbizitza eta hiritartasunerako heziketa
kolektiboa garatuz, taldeen artean kooperazio harremanak ezarriz, baita erakundeen artean ere,
ikasleen esparientziak eta dimentsio desberdinetara hedatuko den proposamen globalagoa izango
duen sare lana eginaz.

-

Ikuspegi partehartzaile batetik dago diseinatua.

-

Denboran irauten duen ikuspegia du, horrela, eboluzio etapa bakoitzean, haurtzarotik gaztarora,
naerabezarotik pasatuz, edozein motatako beharrizan hezitzaileri erantzun zehatzak topatu ahal
izateko.
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4.- HAURTZARO ETA
GAZTAROAREN EGOERA
ERREALA ASOZIAZIONISMOAREN BARRUAN ETA
DENBORA LIBREA BETETZEA
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AISI-HEZI Fundazioa heziketa arloko aisialdia sustatzeko taldea da, eta oso garrantzitsua deritzogu ezaugarri
horietako ekimen bat bultzatzeari.
Horren erantzuna datuetan oinarritzen da. Ikerketa ezberdinek eman digute informazioa haurtzaro eta
nerabezaroko asoziazionismoaren ahultasunari buruz, eta “okupazio eta kontsumo arloko aisialdiko korronteei
buruz. Korronte horiek tokiko erakundeek, foru aldundiek eta gobernuak ere sustatzen dituzte, eurek
kudeatutako programen barruan, esaterako, udako jarduerak (Udalekuak, Kanpamenduak, Lan-esparruak,
Udaleki irekiak, Hezkuntzan laguntzeko udalekuak eta abar.)
Atalka joango gara.

Gazteen Asoziazionismoa
EAEko 2003ko Gazteen Asoziazionismoaren Liburu Zuria. Gazteen asoziazionismoari buruzko kezka azaltzen
du, gazteek gizartean duten parte-hartzeari buruzko hausnarketa. Ez dira politika, sindikatu eta abarretatik
soilik aldendu; tradizioan gazteei lotuta egon diren beste eremu batzuetatik ere aldendu dira: gazte
erakundeetatik.
Bestalde, gazteen parte-hartzea gutxituz doan heinean, eraldaketa prozesu bat ikusten ari gara parte-hartze
horretan; gazteek beste asoziazionismo mota batzuk lantzen dituzte, ez hain formalizatuak.
Tradizioan gazteen interesekoak izan diren elkarteak jadanik ez dira lehentasunezkoak, ez kopuru aldetik,
ezta parte-hartzeko orduan duten jarreraren aldetik ere.
Lehenengo eta behin, erakunde mota horretako parte-hartzea jaitsi egin da. Eurobarometro 14 delakoaren
datuen arabera, joera orokorra beheranzkoa da erakunde horien kasuan. Europar gazteen erdiak erakunderen
batean parte hartzen du. Hala ere, %28ak kirol taldeetan egiten du, eta beraz, %22a baino ez dabil azterketa
honen barruan gazteen intereseko jardueratzat hartu diren erakundeetan.
Datu hori bat dator azken urteetan EAEn egin diren antzeko lanekin. Euskal Gazteria 2000 txostenean, 15
urtetik 29ra bitarteko gazteen artean, gazteen intereseko jardueretan parte hartzen dutenen portzentajea,
kirola kenduta, %22,3koa da.
Aurkeztutako datuetan errore-marjina egon ahal dela kontuan hartuta, edozelan ere, gazteen erakundeetan
parte hartzen duten gazteen portzentajea %25ekoa baino baxuagoa da EAEn. Hau da, 15 urtetik 29ra
bitarteko hamar pertsonetatik, lauk baino gutxiagok hartzen dute parte mota horretako erakundeetan.
Gazteen parte hartzeko modu berrien ezaugarriak hauek dira: formalizazio maila baxua eta abagunearen
araberakoa; normalean, epe ertain eta laburrera bideratutako helburuak markatzen dituzte.
Parte hartzeko modu horiek funtsean informalak izanda, ez da zaila identifikatzea. Ekitaldi kulturalen itzalpean
sortutako ekimenak dira, preasoziatiboak; esaterako, lonjen fenomenoa, nerabezaroan gehiago ematen
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dena, herri handietako auzoetan ematen dena bereziki, Interneten erabileratik eratorritako harreman sozial
berriak (chat, foroak, eta abar.).
Errealitate horren jabe izanda erre, txostenaren arabera, erakunde batzuek ez dute ikusten hausnarketa
egiteko beharrik. Autodiagnostiko bat egin beharra dago, ez soilik parte hartzeko moduak anitzak izateko,
baizik eta, orokorrean, erakundeek gizartean duten funtzioa berriro definitzeko. Gazteen erakunde gehienak
geldi daude, hain zuzen ere persona gazteenak falta direlako. Hausnarketa faltaren ondorioz, gainera,
erakunde askotan ez da kontuan izaten horien jatorrizko nortasun eta jarduera.
Espainiako Gazteriaren Behatokiko Dokumentazio eta Azterketa Sailak “Balioak eta Jarrerak, Parte-hartze
Asoziatiboa” izenburupean egin zituen 2006 eta 2007ko iritzi-zundaketen emaitzen arabera, gazteen %49ak
gazten erakunderen bat ezagutzen du, eta %50ak ez du bat ere ezagutzen.
Asoziazionismoarekiko loturari dagokionez, lortutako datuek erakusten dute gehienak ez direla inoiz asoziatuta
egon (%46). %28 asoziatuta omen zegoen galdera egin zitzaien sasoian eta %27 noizbait egon izan zen,
baina une horretan ez. Asoziatuek erakunde mota berean parte hartzen jarraitu arren (kirolarekin lotutakoak
%37, kultur erakundeak %14, jolas arlokoak %10, ikasketa arlokoak %13 erlijiosoak %11 eta aisialdikoak %10),
edozein kasutan proportzioa 2005ekoa baino txikiagoa da.
Elkarteetan parte hartzea justifikatzeko gehien erabiltzen duten arrazoia zera da, denbora librea gustuko
jardueretan ibiltzeko erabiltzea (%42); zifra hori aurreko urtekoa baino altuagoa da. Orduan, elkarrizketatuen
%38ak eman zuen arrazoi hori. Jarraian, arrazoi altruistak dauzkagu; esaterako, besteei laguntzea (%14).
Gazteen berezko interes eta zaletasunak ere badira arrazoia: berdin pentsatzen duten pertsonekin egoteko
(%11) eta lagunak ere erakundeak daudelako (%10).

Zertan ematen dute haur eta gazteek
denbora librea
Ez da erraza aurkitzea honen gainean sakondu duen azterlanik, eta zein aukera dauden hezkuntza arloko
aisialdia eskaintzen dutenak haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroan. Batez ere haurtzaroaren kasuaz ari gara,
hau da, 6 eta 13-14 urte bitartean.
2007an Gazteriaren Euskal Behatokiak egindako GAZTAROKO ADIERAZLEAK delakoaren arabera, lanegunetan
denbora libre gehiago daukate orain gazteek: 2000n egin zenetik 2004ean egin zenera aldea dago; 4
ordu libre dauzkaten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen portzentajea hazi egin zen, %39tik %46ra. Joera hori
gizonezkoen artean eman zen batez ere, eta 15 eta 19 urte bitartekoen artean.
15 eta 29 urte bitarteko gazteen eguneroko aisialdiko jarduerei buruz, 2004an, hauek izan ziren gazteenen
emaitzak: familiarekin egon (%87), telebista ikusi (%84), musika entzun (%78), telefonoz hitz egin, mobiletik
mezuak bidali, e-mailak (%75), lagunekin egon (%61), pasiatu, kalean egon (%61) egunkariak eta aldizkariak
irakurri (%43), ordenagailuarekin ibili (%41), atseden hartu, ezer egin gabe egon (%35).
Asteburuetan, sexu biei dagokienez, hauek dira ohikoenak: tabernetara joatea (%52), diskoteketara (%35),
lagunekin egotea (%27), kontzertuak, zinema, antzerkia… (%22), atseden hartu, ezer egin gabe egon (%19),
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pasiatu, kalean egon (%12), mendira joatea (%12), kirol jarduerak (%11) eta egunkariak edo aldizkariak
irakurtzea (%10). Eguneroko jarduerekin alderatuta, esan beharra dago familiarekin egotea, telebista ikustea,
musika entzutea eta telefonoz hitz egitea, mobiletik mezuak edo e-mailak bidaltzea alde batera geratzen
direla asteburuetan, eta horren ordez tabernetara, diskoteketara, zinemara edo antzerkira joatea arruntagoak
dira. Jarduera horiek familia-esparrutik kanpo egiten dira eta taldeko kontsumoaren barruan sartzen dira.
GASTEIZKO HAURTZARO ETA NERABEZAROAREN AZTERLAN-DIAGNOSTIKOAn (Gasteiz, 2006ko abenduaren 22a)
azaltzen denez, aisialdia gero eta indibidualizatuagoa da, joera handiagoa dago produktu eta zerbitzuak
kontsumitzeko, denbora libreaz beraz gozatzeko baino eta auzoko bizitza eta asoziazionismo tradizionala
apurka apurka galtzen doaz.
Denbora librea taldean pasatzen dutenean ere, espazio isolatuetan biltzeko joera dago, lonjen kasuan
bezala.
Kirola 6 eta 12 urte bitarteko umeen %92,2ari gustatzen zaio eta hori da batez ere denbora librean praktikatzen
dutena, batez ere asteburuetan eta oporretan (%30,3). Lagunekin irten eta biddeo-jokoetan jolastea
ere jarduera arruntak dira. Astean zehar, adin tarte horretako umeen %58a eskolaz kanpoko jardueretan
(gehienek ondo pasatzen dutela esaten dute) eta etxeko lanak egiten egoten da.
Jarduerak aukeratzeko orduan, nahiago dute kalean eta taldean aritzea; telebistak indarra galtzen du kirola
egiteko aukera badago, eta joko elektronikoek lekua hartu diete tradizionalei.
Nerabezaroan (13 urtetik 17ra), norbere espazioa antolatzeko joera hartzen dute (esaterako lonjak: 12 eta 18
urteko ikasleen %7,4ak badauka). Baina hala ere, lehentasuna lagunduta egotea da, eta joku leketronikoak
nahiago dituzte.
Alkohola edan edo ez edan; iritzi biak daude, baina 15 urtetik aurrera litroak egitearen aldeko joera nagusitzen
da. Kirolak indarra dauka oraindik ere (%92,2) baina batez ere eskola ez dagoen egunetan, garrantzitsuagoa
da “lagunekin irtetea”.
Aste barruan, haurtzaroan ez bezala, etxeko lanak eta kirola egiten dute, eta eskolaz kanpoko jarduera
gutxiago. Batez beste, 10,13 euroko paga jasotzen dute astean, eta orokorrean, egokia iruditzen zaie.
Etxera heltzeko ordua gurasoen eta seme-alaben arteko istiluen arrazoi nagusia da. Etxera heltzeko ordurik
arruntena hauxe da: aste barruan, 8ak baino lehen; asteburu eta oporretan 8ak eta 10ak bitartean (%25 eta
30 bitarteko portzentaje bat gaueko 12ak baino beranduago heltzen da).
Infancia y Mundo Urbano izeneko Institutuak (CIIMU) Haurtzaroa zifratan (La Infancia en cifras) izeneko lanean,
2006ko urrikoa, adierazten da Telebista, aldizkariak eta Internet direla oso arrakastatsuak direla gaztetxoen
eta nerabeen artean.
Kulturaren kontsumoa aldatu egiten da adinaren arabera. 8 eta 10 urteko umeek gehien kontsumitzen dutela
telebista da (%94,7), ondoren aldizkariak (%49,9) eta Internet (%36,4), eta komikiak.
Hurrengo adin tartean (11tik 13ra), telebista lehenengo lekuan dago oraindik (%95,8), baina aldizkari gehiago
erosten dira (%62,8) eta Internet gehiago erabiltzen da (%60,5). Bestalde, irratia ere gehiago entzuten da.
Nerabeei dagokienez (14tik 18 urtera), telebista da arrakastatsuena; %91k kontsumitzen du, baina aldizkariak
(%76,1) eta egunkariak (%32,7) gero eta gehiago irakurtzen dira, baita Interneterako konexioa ere (%69,4)
eta irratia entzutea (%44,6). Nagusien artean haziz doa Interneten kontsumoa, batez ere Messenger eta chat
delakoen arrakastari esker.
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14 eta 18 urte arteko gazteek nahiago dute parrandan joan. Gutxiago ematen da futbola ikusten edo
kontzertuetara joateko zaletasuna, azken hori 17 eta 18 urtekoen artean zerbait gehiago ematen den arren.
Azkenik, gutxiago ematen diren beste jarduera batzuk antzerkira eta museoetara joatea dira. Gazteagoek
(14 urte) apur bat gehiago praktikatzen dituzte.
Musika oso garrantzitsua da nerabe eta gazteen bizitzan. Datuen arabera, 15 eta 19 urte bitarteko gazte
askok musika entzuteko ohitura dute, eta adinean aurrera Joan ahala jarduera hori ezohikoago bihurtzen
da. Erosteari dagokionez, konturatu gara CDak erosi baino beste baliabide batzuen bidez lortzen dituztela:
Internet bidez edo lagunen jatorrizkoak kopiatuz. Belaunaldien arteko desberdintasunari dagokionez, nerabe
eta gazteen %70 joaten da kontzertuetara, eta guztizko biztanleriaren %32.
Ordenagailua da aipatzen ari garen teknologia arloko tresnetatik funtsezkoena. Nerabe eta gazteek etxean
erabiltzen dute gehienbat, baina baita eskolan, informatikako klaseetan, cibercafe deritzanetan edo
lagunen etxean.
Nerabeen bizitza estiloa gainerako adin-taldeena baino azkarrago ari da hurbiltzen ezagutzaren gizartera.
Ez da soilik umeen eta gazteen bizitzan gero eta tresna elektroniko gehiago daudela, ezta sarerako sarbidea
errazagoa dela ere. Funtsezkoa zera da, digitalizazioak bizitzaren arlo guztiei eragiten diela.
Erabilera pertsonalerako telefono mobila edukitzea oso zabalduta dago gazteenen artean, eta izatez,
proportzioak helduei dagozkienak baino altuagoak dira. 14 urtetik 16ra bitarteko taldean, mutilen %72k eta
nesken %81ek mobil bat dauka gutxienez, eta %28 eta %19ak ez dauka bat ere. Hurrengo adin taldean (17
urtetik 19ra), gehiago dira mobila daukatenak.
Beste puntu garrantzitsu bat jokoak eta bideojokoak dira. Arrakasta handia daukate nerabeen artean, batez
ere mutilen artean. Merkatuan dauden estilo guztien artean estrategia lantzekoak nahiago dituzte, erronka
bat dagoelako tartean.
Euskal Herriko Unibertsitateko Kontxesi Berrio-Otxoa, Jone Miren Hernandez eta Zesar Martinezek LOS
ADOLESCENTES Y EL TIEMPO LIBRE. Mirando al futuro (2001-2002) lana egin zuten. Horren arabera, ume eta
gazteentzako aisialdiko eskaintza gero eta zabalagoa da, baina lan horretan kontuan hartutako adin tartean
(14-16 urte), aisialdiko erreferentzia oso gutxi dauzkate.
Nerabeak tarteko bidean daude, ez dira umeak eta ez dira gazteak, hau da, ez dute gurasoen babes edo
gidaritza beharrik, baina ez daukate jarduerak antolatzeko baliabiderik, edota mugigarritasunik. Era berean,
haurtzaroa atzean utzi nahian, autonomia bilatu nahi dute, eta debekatzen zaiena frogatu; guzti hori,
nortasun euren unibertsoa ondo definitu eta egituratu gabe. Ezin dugu ahaztu ikasketen, lehiakortasunaren
eta kontsumoaren presiopean daudela, eta integrazioa ez dela erraza.
Horregatik, hezkuntza arloan nerabeen oreka lantzeko dagoen beharrizana azpimarratu behar dugu, balioen
hezkuntza indartu behar da eta sormena eta ekimen pertsonala landu. Azken finean, persona arduratsuak,
orekatuak eta aktiboak hezi behar ditugu; eta prozesu horretan, hezkuntza ez formala hezkuntza formala
bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa dela sinestu behar dugu.
Nerabeen aisialdiak esku-hartze espezifikoa behar du, beraz. Esku-hartze sozial (aisialdiko taldeen bidez
eskaintzen dena) eta instituzionalak asko lagundu dezakete nerabeen aisialdia dinamizatu eta optimizatzen,
betiere nerabeek denbora libreko elementu bezala identifikatzen dituztenekin bat badatoz, eta euren nahiak
kontuan hartzen badira.
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Gure azterlanetik ondorioztatzen den esku-hartze ereduak orientabide orokor hauek ditu:
1) Nerabeek eurentzako lokal edo espacioak faltan botatzen dituzte. Eskaintzen zaizkien espazio
formal eta instituzionalei uko egiten diete, ez dituzte erreferentzia moduan hartzen. Lokal propioak
eskatzen dituzte, modu autonomoan antolatzeko, euren beharrizanetarako, euren adierazpen eta
nortasunaren arabera egindakoak; horrela, neurri batean behintzat, horien jabe izango dira, eta
eroso sentituko dira.
2) Topaleku horiek dinamizatzaileak behar dituzte, adin horretako jendearen kezka, pentsamolde
eta interesekin bat egiteko gaitasuna duen norbait. Profila ez da monitore edo zaintzaile batena,
baizik eta kaleko hezitzaile edo “bidaia-lagun” batena. Hau da, hurbileko persona bat, enpatiaren
bidez nerabeen kezkak bideratzen jakingo duena, ekimena bultzatzen eta beren proiektuak aurrera
eramateko baliabideak errazten. Gizarte ekimenean, aisialdiko taldeek urteak daramatzate esfortzu
hori egiten, eta emaitzak anitzak izan arren, erakundeek kontuan izan beharko lukete arlo horretan
dagoen esperientzia, eta seguruaski, talde horiekin egin beharreko lanari lehentasuna eman.
3) Denbora libreko jarduerei dagokienez, funtsezkoa da hitza eta ekimena (zer egin, noiz egin eta nola)
nerabeen esku egotea; horrela, euren ilusio eta proiektuak animatuko ditugu, eta horiek gauzatzeko
baliabide eta erraztasunak eskainiko ditugu. , nerabeengana heltzeaz gain, bakoitzaren gustuen
arabera banatu daitezke jarduerak, beitere beraien estetika, estiloa eta kezkak oinarri hartuta.
Laburbilduz, eta ondorio orokor bezala, aisialdiko jarduerak kontsumitzeko aukera baino, euren aisialdia modu
sortzailean eraikitzeko aukera eskaini nahi dugu. Gure helburua persona arduratsu eta aktiboak heztea da,
taldean antolatzeko gauza izango direnak.

Ondorioak ateratzea
Argi dago haurtzaro eta nerabezaroan denbora pasatzeko modu berriak agertzen direla. Alde batetik,
gazteen elkarte eta ekipamendu konkretuetan parte-hartzea beheraka doa, hain zuzen ere baliabide onak
eta eskaintza zabala eskura dauzkagun unean.
Beste alde batetik, informazio eta komunikazio arloko teknologiak asko erabiltzen dira, denbora librea
betetzeko aukera bezala. Telebista, ordenagailua, mobila, askotan internetetik jaitsitako musika, internet eta
horrek eskaintzen dituen aukerak (chat, blogak, eta abar.).
Denbora librearen erabileran kirol-jarduerak ere nagusi dira.
Beharbada, ondorioa gorago aipatutako azterlanean islatzen dena da:
1) Nerabeek euren leku propiotzat hartu ahal dituzten lokalen falta somatzen dute.
2) Topaketarako leku horiek dinamizatzaileak behar dituzte, adin horretako jendearen kezka, interes eta
pentsamoldearekin bat egiteko gaitasuna duen jendea.

3) Aisialdiko jarduerei dagokienez, funtsezkoa dirudi hitza eta ekimena (zer egin, noiz egin eta nola)
nerabeen esku egotea.
Laburbilduz, eta ondorio orokor bezala, aisialdiko jarduerak kontsumitzeko aukera baino, euren aisialdia modu
sortzailean eraikitzeko aukera eskaini nahi dugu. Gure helburua persona arduratsu eta aktiboak heztea da,
taldean antolatzeko gauza izango direnak.
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5.- AISIALDI HEZITZAILEAREN
GAINEKO GOGOETA BATZUK
A

stialdi Foroak egindako aisialdi hezitzailearen egoera diagnostikoan aipatzen du testuinguru sozialean
ematen ari diren aldaketa ekonomiko, soziopolitiko, kultural, demografikoak… sakonera handikoak direla
eta praktika hezitzaile orotan eragiten dutela eta ez soilik hezkuntza ez formalaren esparruan.
Aldaketa hauek ez dute bakarrik hezkuntzaren helburu eta edukietan eragiten (aniztasunerako hezkuntza,
aukera berdintasunerako hezkuntza, hirueletasuna, teknologia berrien erabilera…), baizik eta metodologia
hezitzailean ere (teknologia berrien aplikazioa hezkuntza esparruan) eta oraindik inportanteagoa dena,
agente hezitzaile sozializatzaile berrien agerpenean.
Gizartearekin eta beroni eragiten dioten aldaketekin etengabeko elkarrizketa mantentzea beharrezkoa dela
dirudi, elkarrizketa horretatik etengabe moldatu ahalko baitira aisialdi hezitzailearen erantzunak, izan ere,
egungo testuinguruan ume, nerabe eta gazteak askatu, lagundu eta hauen partehartzea bultzatuko duen
aisialdi hezitzailearen eskaintza bultzatzea inoiz baino beharrezkoagoa dela ikusten da.
Horretarako, nahitaezkoa da eskolen, erakunde publikoen (aldundia eta udalak), taldeen, federazioen
eta aisialdi hezitzaile eskolen arteko lankidetzan sakontzea, benetan hezitzailea izango den aisia bultzatze
aldera.

Etorkizuneko apustu kritikoa
Aisialdiaren eskaintza komertzializatuz doan bitartean, nahiz eta dohakoa izan instituzioen akzio protekzionista
dela eta, garrantzitsua da aisialdiaren pedagogia bere praktika propioan txertatuz joan den elementu
baliotsuak berrartzea.
Alde batetik, nahitaezkoa da hezitzaile finkodun talde finkoak sustatzea. Taldeek ez dute zertan egitura
konkretu, erakunde edo elkarte baten parte izan.
Giroaren, adin tartearen edo partaideen interesen arabera egitura desberdin ugari izan dezaketen izaera
hezitzailedun talde egonkorrak.
Espazio finkoetara loturiko taldeak, izan daitezkenak ofizialtasun txiki edo handiagokoak, gehiago edo
gutxiago kontrolatuak. Ume, nerabe eta gazteen interesen zerbitzura dauden espazio eta taldeak.
Taldeak ume, nerabe eta gazteen interesen bueltan izaera hezitzailea duten programekin. Non partehartzea,
bizitza aktiboa eta hausnarketa-ekintza praktikatzen den.
Inguru hezitzailean gazteen artean ohiko erreferentzia diren taldeak.
Bakoitzaren hazkunderako eta autonomia eta sozializazio prozesuen garapenerako proposamen hezitzaileak.
Taldeak interkomunikazio eta elkarloturarako, kooperazio eta elkarlaguntza taldeak, gizartearen hobekuntzan
ekarpen eta elkartasun taldeak, kulturaren sortzaile, jolasarena eta kirolarena, elkarrekiko garapena bultzatzen
duten taldeak.
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Auzoei, elkarteei, interes zehatzei loturiko taldeak, baina bere baitan hausnarketa- ekintza praktikatu eta
arazo eta interes propioen kontzientzia hartu eta hauen tratamendua egiten denean.
Adinaren, interesen eta sentsibilitateen araberako eskaintza anitza. Batzuetan, jolasa eta natura izango
da erdigunea, horrela, haurtzaroaren bizitza propioa eraldatu egingo delarik telebista, internet, bideojoko,
mugikor eta abarrean polarizatuz eta pasibotasuna ugarituz estimulagarriagoak eta sormenezkoak diren
proposamenen zain. Beste kasu batzuetan langabeziari, eskola porrotari, alkohol eta drogen kontsumoari,
gazte delinkuentziari aurre egiteko partehartzaileak beraiek izango dira kudeatzaile eta bitartekari, eta
hezitzaileak hausnarketa bideratzen lagunduko dutenak.
Interesgunearen inguruko taldeak, hala nola, ekologia, musika, dantza, antzerkia, kirola, astronomia,
komunikazioa, margoketa…
Agian gaia da gutxienekoa eta prozesua bera garrantzizkoena, norbanako eta talde gisa hazteko egitura,
hiritar aktiboak izaten ikasteko eta ez administrazio-menpekoak.
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6.-AISIALDI HEZITZAILEAREN
SUSTAPEN EKIMENAK
BULTZATZEKO GARAIAN BERE
FUNDAZIO EGITEKOAREN
GARAPEN IKUSPEGIRAKO
IRIZPIDEAK
A

ISI-HEZIren fundazio egitekoaren ikuspegiak kontuan izan behar ditu dokumentu honetan “Aisialdi
Hezitzailea” bezala ulertzen den ezaugarrietan oinarritzen diren adierazle batzuk.
Adierazle kopuru gehienaren agerpena, adierazle hauek osatzeko tendentzia oinarrietako bat izango
litzateke Fundazioaren jarduketan taldeen eskaerei kasu egiteko.
Adierazle hauek kontuan izan beharko lirateke bai baliabideen transferentzian, behar denean, zein aisialdiko
ekintza hezitzailetik eratorritako beste beharrizanen ikuskapen eta aholkularitza prozesuetan.
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-

Intentzionalitate hezitzailea

-

Proiektu Hezitzailearen existentzia:
-

Inguruaren eta bere beharrizanen azterketa

-

Identitate printzipioak

-

Oinarrizko Heziketa Helburuak

-

Lerro pedagogikoa

-

Antolakuntza eta funtzionamendu eredua

-

Heziketa baliabide
deskribapena

eta

jardueren

-

Hezitzaile taldearen existentzia

-

Talde egitura eta partehartzailea

-

Harreman, elkarbizitza eta hiritartasunaren ikuspegia

-

Adinaren arabera ezarritako ekintzen ibilbidea

-

Familia eta boluntariotzaren partehartzea

-

Prozesuaren ebaluazioa

balioaren

Adin guztietan, baina bereziki, nerabezaroan eta gaztaroan
nabarmendu behar da norbanakoen eta taldeen protagonismoa,
bertan partehartzaileak izan behar dute, bitartekariak eta jardueren
kudeatzaileak, hezitzailea izango delarik gogoeta elementua.
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